Setkání zástupců Škol obnovy venkova – Vísky –
květen 2013
Ústav zemědělské ekonomiky a informací Je státní příspěvkovou
organizací zřízenou MZe.

1.
2.
3.
4.

Činnosti ÚZEI
Výzkumná činnost v zemědělské ekonomice
Zemědělská a potravinářská knihovna
Vzdělávání a poradenství
FADN – Zemědělská účetní datová síť

Činnosti oddělení vzdělávání ve prospěch venkova
• Kurzy pro lesní pedagogy – cca 250 LP
• Kurzy k bezpečnosti potravin pro dětí základních škol – webová
stránka – www.viscojis.cz

• školy Trvalé vzdělávací základny Ministerstva zemědělství – jedná
se SOŠ, zde v Jihomoravském kraji je to – VOŠ a SOŠ zemědělskotechnická Bystřice nad Pernštejnem, a Vyšší odborná škola
ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice
– tyto školy mají i centra Celoživotního učení a pořádají různé
kurzy, které lze na venkově využít

Uznání profesních kvalifikací ve Vyšší odborné škole
ekonomické a zdravotnické a Střední škole, Boskovice
AUTORIZACE
Profesní kvalifikace, pro které má škola udělenu autorizaci od
Ministerstva zemědělství
Kód
Název
41-005-H
Ovocnář
41-006-H
Školkař
41-007-H
Sadovník
41-008-H
Florista
41-009-H
Zelinář
41-032-E
Vazačské práce
41-033-E
Údržba veřejné zeleně
41-037-H
Květinář
41-038-H
Krajinář
41-043-H
Pěstitel základních plodin
41-044-H
Chovatel a ošetřovatel skotu

Možnosti spolupráce se Školami pro obnovu venkova
• Zveřejňujeme aktivity Škol obnovy venkova na našich
webových stránkách –
– www.infovenkov.cz nebo na www.agrovzdelavani.cz
– nebo na www.asven.cz

• Možnost spolupráce s naší Zemědělskou a
potravinářskou knihovnou ÚZEI
http://www.nzpk.cz/infopult-zadani-dotazu/

Výživa ve výchově ke zdraví
www.viscojis.cz

Pracovní sešity pro žáky 6. a 7. ročníků v základních školách:
– Pracovní sešit Výživa a nemoci
– Pracovní sešit Potraviny a bezpečnost
– Pracovní sešit Živiny a voda, výživová doporučení

Pracovní sešity pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ (tyto sešity jsou interaktivní, to
znamená, že lze do nich vpisovat přímo na obrazovce PC):
– Pracovní sešit Živiny a voda
– Pracovní sešit Výživová doporučení
– Pracovní sešit Výživa a nemoci
– Pracovní sešit Nákazy z potravy a jejich prevence
– Pracovní sešit Otravy z jídla
– Pracovní sešit Potraviny a bezpečnost

Aktivity lesní pedagogiky pro všechny

Aktivity, které Sdružení lesních pedagogů nabízí jsou čtyřhodinové a konají se
v lese pod vedením lesnicky vzdělaných odborníků. Probíhají vždy v úterý, ve
středu nebo ve čtvrtek.
Optimální je skupinka 10 - 15 dětí, je možné přihlásit i celé třídy, které budou
rozděleny na dvě pracovní skupiny. Program je nejvhodnější pro žáky mezi 8 12 lety.
Po dohodě jej lze upravit dle věku nebo specifických zájmů skupiny (také
lze pro seniory).
Střední lesnická škola
Sdružení lesních pedagogů ČR
Jurikova 588
Hranice na Moravě

Dny s Lesy ČR a lesní pedagogika
V roce 2012 Lesy ČR celostátně uspořádaly 827 akcí se zaměřením na
lesní pedagogiku. Celkem se událostí zúčastnilo více než 98 tisíc
návštěvníků, dětí i dospělých, jejich počet se oproti roku 2011 zvýšil o více
než 18 tisíc.
Velice oblíbenými a školskými zařízeními vyhledávanými aktivitami
se stávají hlavně vycházky do lesa s lesnickými odborníky, lesními
pedagogy, kteří mají pro žáky a studenty nachystané pestré
vzdělávací a interaktivní programy.
V současné době má státní podnik Lesy ČR celkem 226 lesních
pedagogů.
Počet akcí pro veřejnost pořádaných Lesy ČR stoupl oproti roku 2011 v
roce 2012 o 32.

Dny s Lesy ČR v roce 2013

3. ročník Oslav lesa na Floře
11. – 12. října 2013 v Olomouci
První den je věnován pozvaným školám, druhý den pak veřejnosti.
Celkem se oslav v loni
zúčastnilo 3350 lidí.
Oslavy lesa na Floře pořádají Lesy ČR, Krajské ředitelství Šumperk ve
spolupráci s Lesy města Olomouce, VLS, s.p., Olomouckým krajem a
Střední lesnickou školou v Hranicích

Kontakty

Josef Sívek
Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha
Vedoucí oddělení vzdělávání
Telefon: 222 000 261
Mobil: 604 205 637
www.uzei.cz
www.agrovzdelavani.cz
www.infovenkov.cz
www.asven.cz

Děkuji Vám za pozornost

